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BANRISUL

ITAÚ

Eleições para Delegados Sindicais de
Base acontecem nos dias 22 e 23/03
Informamos que os prazos para
inscrição de candidatos ao cargo de
Delegados Sindicais de Base do
Banrisul estão encerrados.
Pela base do Banrisul de Passo
Fundo, que compreende as agências
Passo Fundo Centro, General Netto,
Avenida Brasil e São Cristóvão, além
dos demais postos de atendimento
espalhados pela cidade se
inscreveram dois candidatos: Osmar
Sauer, da Agência Passo Fundo
Centro e Valdemir Tarcísio La Maison,
da Agência Avenida Brasil.
Pela Extensão de base, que
compreende as cidades de Ernestina,
Sertão, Tapejara, Sananduva, Lagoa

Vermelha,
Ibiraiaras,
David
Canabarro e Ciríaco, temos como
candidato Josemar Ceccagno Nunes,
de Lagoa Vermelha.
As eleições ocorrerão nos dias
22 e 23 de Março de 2012,
diretamente nos locais de trabalho e
a posse dos eleitos se dará no dia 01
de Abril de 2012.
Convocamos
todos
os
banrisulenses de nossa base
territorial a participarem da eleição. O
Delegado Sindical de Base é muito
importante para a organização da luta
dos trabalhadores pelo conhecimento
da realidade do local de trabalho e das
aspirações de seus colegas.

GRÉCIA

“Um protetorado da banca”
A charge ao lado retrata
bem como é a ajuda que estão
a oferecer aos gregos. Por seu
turno, no artigo “Bruxelas: ‘Grécia
é um protetorado da banca’”, que
escreveu em 21/02, o jornalista
Saul Leblon traça, de forma
concisa e clara, um panorama da
real situação em que ficarão a
Grécia e seu povo após o
governo do país ter assinado
com a troika FMI/BCE/UE (Fundo
Monetário Internacional, Banco
Central Europeu e União
Européia), um acordo de ajuste
na economia. A seguir, alguns
excertos do artigo de Leblon:
“O 'acordo' de ajuste
assinado entre Atenas e a troika
do euro na madrugada desta 3ª
feira, em Bruxelas, passará à
história como o mais draconiano
e humilhante exemplo da rendição
de um país aos mercados em
tempos modernos. O que se
deliberou é pior até que os termos
devastadores do Tratado de
Versalhes, de 1919, que colocou
a derrota da Alemanha da Primei-

ra Guerra de joelhos, impondo-lhe
reparações equivalentes a 3% de
um PIB em frangalhos, ademais
de autorizar o saque de fábricas
e da então poderosa marinha
mercante germânica.”
“O que se decidiu em
Bruxelas neste 21 de fevereiro de
2012 conecta as gerações
gregas do presente e do futuro a
um implacável sistema de
transfusão que as condena a
servir aos credores até a morte.
Todo o dinheiro do 'socorro'
acertado (130 bi de euros) liberado em troca de demissões
em massa, corte de salários e
aposentadorias, vendas de
patrimônio público, supressão de
serviços essenciais e até de
medicamentos à rede pública de
saúde - não poderá ser tocado
pelo Estado grego.”
Vale a pena ler a íntegra
do artigo de Saul Leblon. Para
tanto,
acesse o sítio
www.cartamaior.com.br, seção
Blog das Frases, data de 21/02/
2012.

Agências são abertas
sem vigilantes
O Itaú Unibanco vem abrindo
várias agências sem vigilantes
durante a greve da categoria,
deflagrada na segunda-feira (12) na
capital e no interior do Rio de Janeiro.
A atitude do banco é ilegal, pois
contraria a Lei Federal 7.102/83 e a
Portaria 387/2006, que impedem o
funcionamento de agências sem a
presença de vigilantes.
Tal atitude só demonstra como
o Itaú valoriza o dinheiro, não tendo
nenhuma preocupação com a vida
das pessoas.
PIADINHA
-Mãe, compra um sutiã para mim!
Todas as minhas colegas estão usando! Compra, mãe!
-Eu já disse que não, Sidicleisson!

Con ayuda como esa quien necesita enemigos?
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